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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul statut reglementează activitatea și funcționarea Clubului Studenților de Elită
din Universitatea de Vest din Timișoara, denumit în continuare CSE-UVT.
Art. 2. Clubul Studenţilor de Elită din Universitatea de Vest din Timişoara (CSE-UVT) este
un club studenţesc fără personalitate juridică proprie, format din totalitatea studenţilor cu
performanţe academice deosebite din cadrul UVT.

CAPITOLUL II
Scopul și obiectivele
Art. 3. Scopul CSE-UVT este acela de a încuraja studenţii cu rezultate academice şi
ştiinţifice deosebite sau cu alte performanţe speciale să persevereze în dezvoltarea abilităţilor
profesionale și personale în cadrul UVT.
Art. 4. CSE-UVT își propune următoarele obiective:
a. Facilitarea comunicării și interacțiunii dintre membrii săi cu scopul promovării excelenței
academice, schimbului de bune practici și colaborării;
b. Facilitarea participării membrilor săi la activități de cercetare, conferințe şi la alte
evenimente de natură profesională pentru a le creşte nivelul de experiență academică și
dezvoltare personală;
c. Susținerea și promovarea continuă, atât în sectorul public, cât și în cel privat, al membrilor
săi cu scopul creșterii șanselor de angajare a acestora.

CAPITOLUL III
Apartenența la Clubul Studenților de Elită
Art. 5. În CSE-UVT are dreptul să fie inclus primul student în ordinea mediilor ponderate de
la fiecare program de studiu de la ciclul de licenţă, precum şi primul student de la fiecare
program de studiu de la ciclul de masterat, din fiecare facultate a UVT. În cazul studenţilor
din anul 1 licenţă, respectiv master, se va lua în calcul media de admitere. Din CSE-UVT pot
face parte cel mult 5 % din totalul studenţilor UVT.
Art. 6. În cazul în care există mai mulţi studenţi de la acelaşi program de studiu cu medii
egale, studentul membru în CSE-UVT va fi desemnat de către Comisia de selecţie a
studenţilor membri CSE-UVT, în urma consultării departamentului, ţinându-se cont de o
serie de criterii de departajare specifice pentru departamentul / domeniul respectiv, dintre
care fac parte obligatoriu activitatea de cercetare şi activitatea de voluntariat.
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Art. 7. Studenţii:
- participanţi (cu lucrări ale căror autori sau coautori sunt) la manifestări ştiinţifice naţionale
şi internaţionale;
- cu premii la concursuri ştiinţifice naţionale sau internaţionale;
- cu rezultate deosebite în competiţii sportive naţionale sau internaţionale;
- ce au expus lucrări personale în cadrul unor evenimente naţionale sau internaţionale;
- ce au performat (muzică, teatru) în cadrul unor evenimente naţionale sau internaţionale
pot solicita să facă parte din CSE-UVT, cu avizul facultăţii la care studiază, cererea fiind
evaluată de Comisia de selecţie a studenţilor membri CSE-UVT.
Art. 8. Comisia de selecţie a studenţilor membri CSE-UVT este formată din: prorectorul
responsabil cu strategia academică, preşedintele Comisiei pentru probleme studenţeşti a
Senatului UVT, studentul membru în Consiliul de Administraţie, un student membru în
Comisia pentru probleme studenţeşti a Senatului UVT şi un student delegat de OSUT care
îndeplineşte criteriile de apartenenţă la CSE-UVT.
Art. 9. Statutul de membru al CSE-UVT se poate dobândi sau pierde anual, în funcţie de
performanţele academice obţinute.
Art. 10. Un student poate pierde statutul de membru al CSE-UVT în unul din următoarele
cazuri:
a) Pierderea calității de student UVT conform Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor
din UVT.
b) Neîncadrarea pe primul loc în ordinea mediile ponderate de la specializarea sa la finalul
anului universitar curent;
c) Prin activități/declarații care prejudiciază imaginea UVT;
d) La cerere, prin depunerea unei cereri la secretariatul general OSUT.

CAPITOLUL IV
Drepturile și obligațiile membrilor Clubului Studenţilor de Elită
Art. 11. UVT va sprijini studenţii membri ai CSE-UVT să participe la conferinţe ştiinţifice
de resort, naţionale sau internaţionale.
Art. 12. Membrii Clubului Studenților de Elită au următoarele drepturi:
a) UVT va deconta, în limita unui buget aprobat la începutul fiecărui an universitar,
cheltuielile de transport, cheltuielile de cazare şi a cheltuielile de participare a membrilor
CSE-UVT la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice, după o procedură aprobată de Consiliul de
Administraţie al UVT.
b) UVT va facilita accesul studenţilor membri ai CSE-UVT în activităţi de cercetare
ştiinţifică, în cadrul institutelor şi laboratoarelor de cercetare proprii.
c) UVT va facilita mobilitatea externă şi internă a studenţilor membri CSE-UVT în programe
temporare de mobilitate, în cadrul universităţilor partenere și va contribui din fonduri proprii
pentru acoperirea cheltuielilor acestora cu o cotă parte şi printr-o procedură stabilită anual de
Consiliul de Administraţie al UVT.
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d) UVT va pune la dispoziția membrilor clubului, în limita posibilităților, materiale didactice
și de birotică, utile în vederea derulării de activităţi de cercetare ştiinţifică sau în vederea
activităţilor educaţionale.
e) Membrii clubului vor primi o legitimaţie care va atesta statutul lor de membri ai clubului,
precum şi un certificat doveditor, ambele semnate de rectorul UVT.
f) Membrii CSE-UVT vor fi celebraţi şi premiaţi anual în cadrul Galei Excelenţei UVT.
g) Membrii clubului au prioritate în alegerea locului de practică, între organizaţiile
economice sau instituţiile cu care UVT are contract.
h) UVT va sprijini accesul membrilor CSE-UVT la internshipuri la organizaţii economice şi
instituţii de prestigiu;
i) Membrii clubului sunt sprijiniți, în limita bugetului disponibil, să publice lucrări ştiinţifice
în revistele UVT și în alte reviste de specialitate.
j) Membrii clubului beneficiază de legitimații și vize anuale gratuite la Biblioteca Centrală
Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara (BCUT), achitat integral de către UVT.
k) Membrii clubului au prioritar acces la baza materială şi de cercetare a facultăţii în cadrul
căreia studiază, precum şi la baza materială şi de cercetare a UVT.
l) Membrii clubului au posibilitatea de a mai contracta suplimentar până la 20 de credite
transferabile la orice program de studii, de la orice facultate a UVT, în regim gratuit, pe
parcursul fiecărui an universitar în care sunt membrii ai CSE-UVT, prin solicitare către
prorectorul responsabil cu strategia academică.
m) Membrii clubului au prioritate de a se angaja part-time la Universitatea de Vest din
Timişoara, în limita locurilor disponibile.
n) Membrii clubului vor primi recomandări din partea UVT, în vederea obţinerii de burse
private sau de locuri de muncă.
Art. 13. Membrii CSE-UVT au următoarele obligații:
a) De a promova imaginea universității în țară și în străinătate;
b) De a participa la adunările generale ale CSE-UVT;
c) De a nu acționa în numele CSE-UVT decât în cazul mandatării;
d) De a anunța în scris retragerea din CSE-UVT;
e) De a nu organiza acțiuni care să lezeze imaginea CSE-UVT;
f) De a respecta Statutul CSE-UVT.

CAPITOLUL IV
Organizarea Clubului Studenţilor de Elită
Art. 14. CSE-UVT funcţionează în directă colaborare cu Organizaţia Studenţilor din
Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT).
Art. 15. OSUT va desemna doi responsabili pentru coordonarea activităţii CSE-UVT, de
regulă reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al UVT și un student membru
OSUT care îndeplineşte criteriile de apartenenţă la CSE-UVT.
Art. 16. Rolul OSUT în organizarea CSE-UVT:
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16.1. Coordonarea activităţii de informare a membrilor;
16.2. Facilitarea accesului membrilor Clubului la evenimente şi programe relevante
dezvoltării educaţional-profesionale a membrilor;
16.3. Organizarea Adunării Generale a membrilor Clubului, minim de două ori pe an;
16.4. Gestionarea admiterii de noi membri în cadrul Clubului;
16.5. Actualizarea listei studenţilor ce îndeplinesc condiţiile necesare pentru a-şi păstra
statutul de membru.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 17. Prezentul statut a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de
19.02.2015.

